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Относно: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. 
№61-01-61/17.02.2016 г. от Администрацията на Президента на Република България, 
във връзка с подадена молба от Тодор Жечков Лунгов от гр. Шумен, ул. “В.Преслав” 
№102. 
 

 
 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. БЕДЖЕВ, 
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Тодор Жечков Лунгов има задължения, формирани от недобросъвестно 
получени целеви помощи за отопление по Наредба №5/30.05.2003 г. и Наредба №РД-
07-5/16.05.2008 г.  за 2011 г. Към 28.02.2016 г. задълженията му са в размер 1 631,95 лв., 
от които: 

• Дължима сума по Наредба №5/30.05.2003 г. и Наредба №РД-07-5/16.05.2008 
г. –        1 078,48 лв.  

• Дължима законна лихва – 553,47 лв. 
По извършена и предоставена от Отдел „Местни данъци и ТБО” справка към 

01.03.2016 г., лицето не притежава недвижима и движима собственост. 
По информация на Дирекция ”Социално подпомагане” – Шумен (ДСП-Шумен) 

г-н Лунгов живее с баща си Жечко Маринов Лунгов, който е пенсионер на 77 годишна 
възраст, при много скромни битови условия. Имотът, в който живеят е собственост на 
баща му. От 01.01.2011 година Тодор Лунгов е лишен от целева помощ за отопление 
със Заповед №РД01-94/17.03.2011 г. на директора на ДСП-Шумен, до възстановяване 
на дължимите суми, но за срок не по-дълъг от две години, съгласно чл. 14, ал. 5 от 
Закона за социално подпомагане. Заповедта е издадена във връзка с получено 
удостоверение от Окръжен съд-Варна, че лицето е собственик на ЕТ „БОЖИ ДАР-ТЛ”, 
със статут действаща фирма, с което е нарушено условието на чл. 10, ал. 1, т. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, кандидатите за социално 
подпомагане да не са регистрирани като еднолични търговци и да са собственици на 
капитала на търговско дружество. Суми по задължението до момента не са 
възстановени. Образувано е Изпълнително дело №17/08.02.2012 г. при Районен съд-
Шумен. През месец март 2016 г. г-н Лунгов е подал в ДСП-Шумен заявление за 
извършване на социална оценка по Правилника за прилагане на Закона за интеграция 
на хората с увреждания.  

Предвид констатираните обстоятелства от семеен, здравен, социален, 
материален и битов характер Дирекция ”Социално подпомагане” – Шумен предлага 
исканото опрощаване от Тодор Жечков Лунгов да бъде уважено. 



Длъжникът Тодор Лунгов е 53 годишен, неженен. Няма деца. Месечният му 
доход е от пенсията по болест в размер 138,18 лв. Баща му, с когото живее, получава 
пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер 175.54 лв. Г-н Лунгов има опрелени 95 
% трайно намалена работоспособност без чужда помощ, по ЕР на ТЕЛК 
№0650/14.04.2009 г., със срок пожизнен, водеща диагноза „Шизофрения”. В молбата си 
до Президента на Република България посочва, че фирмата му не работи, но не може да 
я закрие поради здравословното му състояние и липсата на финансови средства.  

 
Във връзка с гореизложеното 
 

П Р Е Д Л А Г А М: 
 

На основание чл. 9 от Указ №2773 от 23.12.1980 г. и чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Шумен да разгледа искането на Тодор Жечков Лунгов от с 
гр. Шумен, ул. “В.Преслав” №102 за опрощаване на задълженията от недобросъвестно 
получени целеви помощи за отопление по Наредба №5/2003 г. и Наредба №РД-07-
5/16.05.2008 г., и се произнесе с мотивирано мнение по основателността на молбата. 

 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 
Предложил: 
Д-р Св.Маркова, зам.-кмет СПЗ 
 


